
Maisto papildas su kokybiškais 
hidrolizuotais baltymais, padedantis 

auginti ir išlaikyti raumenų masę

PRO-TF™ VANILĖ

(1) Aukštos absorbcijos baltymai, kuriuos lengva pasisavinti.
(2) Natūrali vanilės kremo aromatinė medžiaga 
(3) Histidinas, izoleucinas, leucinas, lizinas, metioninas, fenilalaninas, treoninas, triptofanas ir valinas
(4) 10 g baltymų kiekviename kokteilyje
(5) Alaninas, argininas, asparto rūgštis, cisteinas, glutamo rūgštis, glicinas, prolinas, serinas ir tirozinas
(6) Mažiau nei 1 g kokteiliui (1 samtelį PRO-TF sumaišyti su 240 ml vandens)
(7) Krekenos ir kiaušinių tryniai, 300 mg kiekviename kokteilyje
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HIDROLIZUOTI BALTYMAI



• Po intensyvios treniruotės kitą dieną 
   treniruotis sunku?
• Norėtumėte jėgos treniruotes optimizuoti?
• Nėra laiko sveikiems pusryčiams?

KĄ SIŪLO „PRO-TF“ VANILĖ?

Baltymai – tai maisto medžiagos, būtinos tam, kad mūsų 
organizmas funkcionuotų tinkamai. Jie yra pagrindinis mūsų 
raumenų komponentas, tačiau taip pat atlieka kitas svarbias 
funkcijas, susijusias su, pavyzdžiui, mūsų imunine sistema.

PRO-TF baltymų šaltiniai — išrūgos ir kiaušinių baltymai — 
suteikia gerą nepakeičiamųjų aminorūgščių pusiausvyrą ir 
2,3 g šakotųjų grandinių aminorūgščių (ŠGA) – izoleucino, 
leucino ir valino.

Hidrolizuoti baltymai – tai aukštos absorbcijos baltymai, 
kuriuos lengva pasisavinti.

Riebalų ir cukraus šiame produkte mažai, todėl jis dera su 
sportininkų mitybos režimais ir svorio kontrolės dietomis.

VIENĄ (1) SAMTELĮ (17 G) MILTELIŲ SUMAIŠYTI SU 
240 ML ŠALTO VANDENS. PLAKTI ARBA MAIŠYTI, 
KOL MILTELIAI IŠTIRPS. PER PARĄ SUVARTOKITE 
DVI PORCIJAS. TINKAMUMO VARTOTI LAIKOTARPIS 
ATIDARIUS: 30 D.

782g
GRYNASIS SVORIS



SUDĖTIS:
Išrūgų baltymai (pienas, sojų), maltodekstrinas, 
kiaušinio baltymo baltymai, natūrali vanilinio kremo 
kvapioji medžiaga, tirštiklis (pupenių derva), „4Life 
Tri-FactorTM Formula” (pagaminta iš karvių krekenų 
(pieno) ir kiaušinių trynių milteliai), vidutinės grandies 
trigliceridas, natrio chloridas, saldikliai (sukralozė, 
acesulfamas K).

Kalorijos:
Baltymas:
Iš viso angliavandenių:
    Iš kurių cukrų: 
Iš viso riebalų:
4Life Transfer Factor Tri-Factor 
Formula:

65 kcal 10 
g

4 g
1 g
1 g

300 g

Kiekis kokteilyje

Vieno kokteilio maistingumo informacija
Dozė: 17 g (1 samtelis) 
Samtelių kiekis pakuotėje: 46
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dabar

Histidinas
Izoleucinas*
Leucinas
Lizinas
Metioninas
Fenilalaninas
Treoninas
Tiptofanas
Valinas*

186 mg
649 mg

1047 mg
915 mg
257 mg
383 mg
683 mg
208 mg
599 mg

555 mg
341 mg

1097 mg
247 mg

1720 mg
209 mg
594 mg
528 mg
322 mg

Alaninas
Argininas
Asparto rūgštis
Cisteinas
Glutamo rūgštis
Glicinas
Prolinas
Serinas 
Tirozinas

Nepakeičiamosios aminorūgštys (NA)

Pakeičiamosios aminorūgštys (PA)

* Šakotųjų grandinių aminorūgštys (ŠGA)

VANILĖS SKONIO 
„PRO-TF“ AMINOGRAMA
Įprastinė dozė, gaunama iš vieno (1) samtelio (17 g)

Įspėjimai. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti 
vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo 
būdas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
https://4lifetools.eu/media/LI_PRO-TF_Vainilla.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/pro-tf-protein/361


„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. 
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Gaukite mūsų naujienas:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

